
                               Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

LINFOCINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE LINFONODO SENTINELA (LS) 

 
Eu, __________________________________________________, na qualidade de (___) Paciente / (___) responsável 
(grau de parentesco) ______________________, pelo paciente __________________________            , por 
determinação explícita de minha vontade (responsável), sou informado (a) de que: 

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME: Este exame serve para detectar o linfonodo sentinela referente à drenagem 
linfática do tumor em estudo. 

CONTRA-INDICAÇÕES PARA O EXAME: Não existe contraindicação. A gestação não é uma contraindicação para a 
biópsia do LS. Trabalhos tem demonstrado que a dose de material radioativo/radiofármaco (composição formada 
por moléculas radioativas e o fármaco específico para a área a ser avaliada) no ponto de injeção é negligenciável, 
particularmente se menor que 10 MBq (300 mCi)*. Isso é justificado pelo baixo risco do procedimento, comparado a 
dissecção axilar. No entanto, é necessário a assinatura do termo de consentimento. Em lactantes, a amamentação 
deve ser suspensa por 24 horas após a administração do radiofármaco. 

PREPARO: não há preparo, mas é necessário informar a data e horário da cirurgia e levar os exames de imagem 
anteriores para orientar o procedimento. 

FORMA DE REALIZAÇÃO DO EXAME:  Pequena quantidade de material radioativo é injetada, por via subdérmica 
(injeção superficial, logo abaixo da pele), próximo ao tumor, realizada por médico, enfermeiro ou técnico de 
enfermagem. Essa via de administração é um pouco dolorosa e ocasionalmente pode causar discreta 
irritabilidade/inflamação local. O radiofármaco percorrerá o mesmo caminho de uma célula desprendida do tumor 
primário e entrará nos ductos linfáticos até alcançar o primeiro linfonodo da cadeia, denominado linfonodo sentinela 
(LS). O radiofármaco não é um contraste e os riscos se resumem à possibilidade de reações adversas ou alérgicas 
passageiras relacionadas aos fármacos, mas ainda assim não são comuns. A reação mais comum se refere ao rubor 
cutâneo temporário (pele avermelhada), não se observando nenhuma reação mais grave. A exposição à radiação é 
muito baixa. 

A gama-câmara, equipamento que realizará as imagens, assemelha-se ao equipamento de tomografia, portanto, 
em caso de fobia (medo) de ambientes fechados, informe com antecedência a equipe da medicina nuclear. 

 Após a injeção, esse linfonodo será documentado por imagem (2 imagens de aproximadamente 3 minutos) com 
demarcação na pele feita por caneta. O intervalo entre a injeção e a aquisição da imagem dependerá da drenagem 
linfática do paciente, podendo levar de alguns minutos a algumas horas, portanto é imprescindível informar a hora 
da cirurgia. Durante a cirurgia o LS será identificado com o gama-probe (contador de radiação), retirado e analisado 
por anatomia-patológica para verificar se existem células metastáticas.  

Pelo presente, expresso o meu entendimento, concordância e consentimento para a realização do exame de 
linfocintilografia para pesquisa do linfonodo sentinela e detecção intraoperatória.  

Se mulher, declaro ainda que: (  ) não estou grávida      (  ) não estou amamentando        (  ) estou amamentado e fui 
orientada a suspender a amamentação por 24 horas após a injeção. 

*http://sbmn.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Cintilografia-de-Pesquisa-doLinfonodo-Sentilnela-no-C%C3%A2ncer-de-

Mama.pdf ). 

Florianópolis, ____ de _________________ de ________. 

(  ) Paciente   (  ) Responsável 

Nome:___________________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________ 

Médico:__________________________________Assinatura:__________________________ CRM:_____________ 

Testemunha 1:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________ 

Testemunha 2:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________                                          

http://sbmn.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Cintilografia-de-Pesquisa-do

